
 
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/2558 

การจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 

---------------------------- 
 
เทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลต าบลแม่วาง” 

มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ เทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง งบประมาณ 
2,229,000 บาท (สองลา้นสองแสนสองหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

1. จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด แบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่1  บ้านกิ่วแลป่าเป้า ซอย 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร  

ช่วงที่ 2 บ้านกิ่วแลป่าเป้า ซอย 2/5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 334 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมน่้อยกว่า 1,336  เมตร  

รวมทั้ง 2 ช่วง มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,856 ตารางเมตร งบประมาณ 1,438,000 บาท (หนึ่ง
ล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

2. จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วแลป่าเป้า ซอย 9/1 หมู่ที่ 3  ต าบล 
บ้านกาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
 315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร งบประมาณ 634,500 บาท (หก
แสนสามหมืน่สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

3. จุดที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว ต าบลดอนเปาขนาด 
กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร  งบประมาณ 
156,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ราคากลางในการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 2,229,000 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น 2,229,000 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่น-
เก้าพันบาทถ้วน)  

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
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1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5 แบบสัญญาจ้าง 
1.6 แบบหนังสือค้ าประกัน  

(1) หลักประกันซอง        
(2) หลักประกันสัญญา        

1.7 สูตรการปรับราคา 
1.8 บทนิยาม 

 (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   
 (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม     

1.9 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1        
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  
        

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้างด้วยวิธี การทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตาม
ระเบียบของทางราชการ 

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในข้อ 1.8 

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ
เทศบาลต าบลแม่วาง 

6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 891,600 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลแม่วางเชื่อถือ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
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8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ

จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่ การรับจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ   
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
(ข) บริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือ คณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้นส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ
เป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ร่วมค้า และในกรณี
ที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่น ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 

(4) แนบเอกสารอื่น ๆ ดังนี้ 
(ก) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข) ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับแบบใบยื่นข้อเสนอการประมูล                   

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.9 (1)  

3.2 ส่วนที่  2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม 

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
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(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
(4) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง และส าเนาคู่สัญญาผลงานพร้อมทั้งรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.9 (2) 

 

4. การเสนอราคา  
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์ จะเสนอราคาให้
ชัดเจน 

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยืนยัน

ราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้   

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้
แล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลต าบล
แม่วาง ให้เริ่มท างาน 

4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะตก
ลงและยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประทูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่า
หน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “เอกสารประมูล
จ้างตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  E4/2558” ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล
ตามโครงการ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. ห้องท้องถิ่นอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ นาฬิกาที่ใช้ในการดู
เวลา จะใช้นาฬิกาของทางราชการเป็นเกณฑ์ 

การยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะยื่นทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร
ไม่ได้ และเมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติม   
โดยเด็ดขาด 
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คณะกรรมการด าเนินการประมูล จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 
1.8 (1) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2    
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือวิธีอื่นใดทีมีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่าง  เป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิ เสนอราคา และ “เทศบาลต าบลแม่วาง” จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ 
คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนและเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่
ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอ
ราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดย
จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
(1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม วัน  

เวลา สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (User  ID) 
และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
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(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
(3) เริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้อง เริ่มต้นที่  

2,229,000 บาท (สองล้านสองแสนสองหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) จากราคาครั้ง
สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

 (7) ระยะเวลาในการประมูล 30 นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5 
นาที ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ฆ้อน) 

(8) กรณีราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ผู้เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 
(9) ผู้ค้าจะเสนอราคาท่ีใดก็ได้ ยกเว้นส านักงานของตลาดกลาง 
(10) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้วจะต้อง

ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
(11) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ไม่ยอมไปท าสัญญาให้ยึดหลักประกันซองของผู้ค้าในอัตรา
ร้อยละ 5 ของราคาที่จัดหา และจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย เช่น ค่าซื้อ หรือค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผู้ค้ารายอ่ืน
ด้วย และในกรณีนี้ให้ยกเลิกการประมูล เว้นแต่ กรณีดังต่อไปนี้ ให้ยึดหลักประกันซองในอัตราร้อยละ 2.5 
ของราคาท่ีจัดหา 

(1) ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม 
(2) ผู้ค้าที่เสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ตลาดกลาง

ก าหนดเพ่ือแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร 
(3) ผู้ค้าที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
(4) ผู้ค้าที่ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่ จะเป็นเหตุสุดวิสัยและได้

แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล 
(5) ผู้ค้าที่ LOG IN แล้วไม่เสนอราคา หรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการ

ประมูล หรือเสนอลดราคาข้ันต่ าแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศ 
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(6) ผู้ค้าที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย ผู้ค้าที่ได้รับการ

คัดเลือกให้ไปท าสัญญาแต่ไม่ไปท าสัญญา จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย เช่น ค่าซื้อ หรือค่าจ้างที่สูงขึ้นจาก
ผู้ค้ารายอื่นด้วย และในกรณีนี้ให้ยกเลิกการประมูล 

(7) การที่ผู้เข้าร่วมประมูลไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้จนเสร็จสิ้น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
รวมถึงการที่ไม่มีความรู้ความช านาญเพียงพอที่จะประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเกิดความช ารุด ขัดข้อง
ในส่วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครือข่ายสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมูล และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ถือเป็น
ความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมประมูล 

 เทศบาลต าบลแม่วาง ทรงไว้ซึ่ งสิทธิที่จะด าเนินการวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 

(ก) การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะใช้การประมูลแบบ ปิดราคา (Sealed Bid 
Auction)  

(ข) กรณีผู้ค้าผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว หรือมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามประกาศหนึ่ง
ราย เทศบาลต าบลแม่วางจะด าเนินประมูลต่อไป 

 

5. หลักประกันซอง 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้าน

เทคนิค เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน 111,450 บาท (หนึ่งแสน
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน ตั้งแต่วันยื่น
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

5.1. เงินสด 
5.2. เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลแม่วาง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอ

ทางด้านเทคนคิหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
5.3. หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุใน

ข้อ 1.4 (1) 
5.4. หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน  

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ   
ค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)  

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันซองตามข้อนี้ เทศบาลต าบลแม่วาง จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ า

ประกันภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่
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คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด ไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลต าบลแม่วาง จะพิจารณา

ตัดสินด้วย ราคารวม 
6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2 หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้อง

หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง ตามข้อ 4 แล้ว 
คณะกรรมการด าเนินการประมูล จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่ เป็น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
ต าบลแม่วางเท่านั้น 

6.3 เทศบาลต าบลแม่วาง  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลต าบลแม่วาง 

(2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารการประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

6.4 ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา  
คณะกรรมการด าเนินการประมูล  หรือเทศบาลต าบลแม่วางมีสิทธิ์ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจ้งข้อเท็จจริง  
สภาพ ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลต าบลแม่วางมีสิทธิที่จะไม่รับราคา
หรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

6.5 เทศบาลต าบลแม่วาง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา 
ทั้งนี้   เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลแม่วางเป็นเด็ดขาด ผู้
เสนอราคาหรือผุ้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลต าบลแม่วาง จะพิจารณา
ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรอืใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
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ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ

ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือเทศบาลต าบลแม่วาง จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลต าบลแม่วาง มีสิทธิที่จะไม่รับราคา
ของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 

6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้
ประสงค์จะเสนอราคา ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีนสิทธิเสนอ
ราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 เทศบาลต าบลแม่วางมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้
มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลต าบลแม่วางจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 
7. การท าสัญญาจ้าง 
เทศบาลต าบลแม่วาง จะลงนามในสัญญาจ้างต่อเมื่อเทศบาลต าบลแม่วาง ได้รับการอนุมัติให้

เปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยแล้วเท่านั้น 
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน

ข้อ 1.5 กับ เทศบาลต าบลแม่วาง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลต าบลแม่วาง
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

7.1 เงินสด 
7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลแม่วาง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา  หรือ

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
7.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน

ข้อ1.6 (2) 
7.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน  

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจ
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ  1.6 (2) 

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน

ตามสัญญาจ้างแล้ว ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปท าสัญญาแต่ไม่ไปท าสัญญา จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย 
เช่น ค่าซื้อ หรือค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผู้ค้ารายอ่ืนด้วย และในกรณีนี้ให้ยกเลิกการประมูล 
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8. ค่าจ้าง  และการจ่ายเงิน 
ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม 
เทศบาลต าบลแม่วาง จะจ่ายเงินค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขต

เทศบาลต าบลแม่วาง งวดเดียวในอัตราร้อยละ 100  ของค่าจ้าง ของค่าจ้าง จ านวน 2,229,000 บาท 
(สองล้านสองแสนสองหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา 
ภายใน 60 วัน รวมทั้งท าความสะอาดสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย 

 
9. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 1.5 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ของ

ค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 
10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญา

จ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลแม่วางได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ   
11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเร่งด่วน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเม่ือ เทศบาลต าบลแม่วาง ได้รับการอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยแล้วเท่านั้น 

ราคากลางของงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาล
ต าบลแม่วาง ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,229,000 บาท (สองล้าน-
สองแสนสองหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)  

กรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคาถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
ประมูลเพียงรายเดียว ถ้าเทศบาลต าบลแม่วางมีเหตุผลสมควรจะไม่ยกเลิกการประมูลก็ได้ 

หลังจากประมูลแล้ว แต่ยังไม่ได้ท าสัญญาหรือตกลงกับผู้เข้าประมูลรายใด ถ้ามีความ
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในประกาศประมูล ซึ่งท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าประมูลด้วยกันทางเทศบาล
ต าบลแม่วาง สงวนสิทธิที่จะพิจารณายกเลิกการประมูลครั้งนี้ 
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11.2 เมื่อเทศบาลต าบลแม่วางได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคาใด ให้เป็นผู้รับจ้าง  และ                     

ได้ตกลงจ้างตามการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่ง  หรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่     และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่ ง  หรือน าสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ 
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก โดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  

(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
เทศบาลต าบลแม่วางแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนด ใน ข้อ 4.7 (4) (5) 
(6) และ (7) มิฉะนั้น เทศบาลต าบลแม่วาง จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลแม่วาง ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลต าบลแม่วาง จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถ้ามี) รวมทั้ง
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

11.5 เทศบาลต าบลแม่วาง สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา 
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 
12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา ดังระบุในข้อ 1.7 จะน ามาใช้ในกรณีท่ีค่า

งานก่อสร้างลดลง หรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
P   =   ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
ก าหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง   
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Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุ

ไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี 
K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพ่ิมค่างาน หรือบวกเพ่ิม 

4% เมื่อต้องการเรียกค่างานคืน 
โดยค่า ESCALATION FACTOR K จะหาได้จากสูตรแบ่งตามลักษณะงาน ดังสูตรการปรับ

ราคา 
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตาม ที่ก าหนดไว้

ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลต าบลแม่วางได้ขยายออกไป   โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ
ในข้อ 1.7 
  

 13. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 เมื่อเทศบาลต าบลแม่วาง ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคาใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง

ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก ส านักงานคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. 
รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 
คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้ 

13.1 ช่างโยธา    
13.2 ช่างอ่ืนๆ (ที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานก่อสร้าง) 

  
 14. การปฏิบัติตามกฎหมาย  และระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

   
 

(นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์รัตน์) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
เทศบาลต าบลแม่วาง 

วันที ่23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 




